Zápisnica č. 3/2021
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Geraltov,
konaného dňa 16.09.2021 o 16:00 hod.
Prítomní: (viď. prezenčná listina)
Vladimír Tejiščák – starosta obce
Poslanci: Mgr. Radovan Dziak, Mária Girmalová, Mária Mešťanová, Peter Papp
Hostia: RNDr. Erika Bortňáková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba navrhovateľa uznesení
Žiadosť – riešenie dažďových, odpadových vôd
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia a schválenie návrhu programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Geraltov Vladimír Tejiščák,
privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že sú prítomní 4 z 5 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, následne
poslanci program schválili.
Výsledky hlasovania:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice Eriku Bortňákovú a za overovateľov
zápisnice Máriu Mešťanovú a Máriu Girmalovú.

K bodu 3/ Voľba navrhovateľa uznesení
Starosta navrhol za navrhovateľa uznesení Radovana Dziaka.
Výsledky hlasovania:

Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 4/ Žiadosť – riešenie dažďových, odpadových vôd
Dňa 13.4.2021 bola doručená obci žiadosť pani Ing. Slávky Bortňákovej a PhDr.
Vladimíra Husára za účelom riešenia dažďových a odpadových vôd stekajúcich na parcelu
Kn-C 100. Obecné zastupiteľstvo dňa 21.04.2021 predmetnú žiadosť zobralo na vedomie
a následne po obecnom zastupiteľstve sa starosta obce stretol s PhDr. Husárom
a prediskutovali danú vec. Avšak dňa 8.9.2021 bola obci opakovane adresovaná predmetná
žiadosť – urgencia vybavenia žiadosti, kde pani Bortňáková píše, že zastupuje vlastníkov na
LV 771, pričom nepredložila žiadne splnomocnenia.
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Poslanci skonzultovali, že menovaná nemá osadené rinvy na dome, čo taktiež znehodnocuje
okolité pozemky, takisto dochádzka k hromadeniu odpadových vôd aj z jej súkromného
pozemku. Skonštatovali, že by bolo vhodné aby si vlastník na ochranu svojho pozemku
postavil oporný múr, nakoľko pozemok sa nachádza pod cestou.
Obecné zastupiteľstvo zobralo predmetnú žiadosť na vedomie a poverilo poslanca Radovana
Dziaka, aby jej vysvetlil danú situáciu, keďže obec nebude investovať do súkromného
majetku.

K bodu 5/ Rôzne
Starosta pripomenul poslancom žiadosť Vladimíra Rabika spomenutej na Verejnom
zhromaždení občanov, týkajúcej sa skrinky pre poľovníkov. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
s osadením schránky, nakoľko by dochádzalo k znehodnocovaniu obecného majetku.
Starosta ďalej poveril poslancov Radovana Dziaka a Petra Pappa, aby prešli obecné
pozemky, ktoré by boli vhodné na prečistenie a zaistili by prípadný príjem pre obec.

K bodu 6/ Diskusia
Prítomní diskutovali o ponuke firmy Kosit na vývoz komunálneho odpadu, zhodli sa,
že zatiaľ nebudú uvažovať o zmene zberovej spoločnosti.

K bodu 7/ Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:
.......................................................
Mária Girmalová v.r.

......................................................
Mária Mešťanová v.r.
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